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 ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ

  5105ِشاعؼخ ١ٌٍخ اإلِزحبْ فٟ اٌى١ّ١بء ٌٍظف األٚي اٌضبٔٛٞ  

 أٔٛاع األشؼبع  ٚا٢صبس اٌؼبسح ٌىً ِٕٙب:اٌغؤاي األٚي: أروش

 أنواع اإلشعاع :

 :هو اإلشعاع  الذى ٌحدث تغٌرات فى تركٌب األنسجة التى تتعرض له  اإلشعاع المؤٌن .1
 أضرار اإلشعاع المؤٌن : :     أشعة الفا و بٌتا و جاما . من أمثلة اإلشعاع المؤٌن

  تؤدى اإلشعاعات المؤٌنة الساقطة على الخلٌة الى تأٌن جزٌئات الماء الذى ٌمثل الجزء األكبر من أى خلٌة مما ٌؤدى على المدى
 القرٌب الى :

 . اتالف الخلٌة و تكسٌر الكروموسومات و احداث بعض التغٌرات الجٌنٌة 
   ما تؤدى على المدى البعٌد الى :بٌن

 . موت الخلٌة 
 . منع أو تأخر انقسام الخلٌة أو زٌادة معدل انقسامها مما ٌؤدى الى األورام السرطانٌة 
 . حدوث تغٌرات مستدٌمة فى الخلٌة تنتقل وراثٌاً الى األجٌال التالٌة و تكون النتٌجة ظهور موالٌد جدٌدة مختلفة عن األبوٌن المنتجٌن 

 ٌحدث تغٌرات فى تركٌب األنسجة التى تتعرض له  ال :هو اإلشعاع  الذى  اإلشعاع غٌر المؤٌن .2
    من أمثلة اإلشعاع غٌر المؤٌن

 اشعاعات الرادٌو المنبعثة من :

 . الهاتف المحمول و المٌكرووٌف 
   . الضوء و األشعة تحت الحمراء 
 .  األشعة فوق البنفسجٌة 
 .  أشعة اللٌزر 

 شعاع غٌر المؤٌن :أضرار اإل

اإلشعاعات الصادرة من أبراج الهاتف المحمول تؤدى الى تغٌرات فسٌولوجٌة فى الجهاز العصبى ٌنتج عنها أن سكان المناطق القرٌبة من  .1
 ) الصداع ـ فقدان الذاكرة ـ دوخة ـ أعراض إعٌاء  (األبراج ٌعانون من :

ال مغناطٌسى و كهربى ٌؤثر على الخالٌا باإلضافة الى ارتفاع درجة الحرارة نتٌجة اشعاعات الرادٌو الناتجة من الهاتف المحمول لها مج .2
 امتصاص الخالٌا للطاقة .

 استخدام الحاسب المحمول ) الالب توب ( بوضعه على  الركبتٌن ٌؤثر على الخصوبة . .3
 :اوزت اٌّظطٍح اٌؼٍّٟ : اٌغؤاي اٌضبٟٔ

 ( اٌحغُ إٌبٔٛٞ اٌحشط ) اٌحغُ اٌزٞ رظٙش ف١ٗ خٛاص فش٠ذح ٌٍّبدح . -0

 ( اٌحغُ اٌحشطو١ّخ ِٓ اٌّبدح اٌّشؼخ ٠جذأ ػٕذ٘ب اٌزفبػً اٌّزغٍغً . )  -5

 ( لبْٔٛ حفظ اٌشحٕخ فٟ ؽشفٟ اٌّؼبدٌخ . ) ٠زغبٜٚ ِغّٛع االػذاد اٌزس٠خ  "٠غت اْ -3

 ( لبْٔٛ حفظ اٌىزٍخ ٚاٌطبلخ " ٠غت اْ ٠زغبٜٚ ػذد اٌىزٍخ فٟ ؽشفٟ اٌّؼبدٌخ ا٠ٌٕٚٛخ . )  -4

 ( اٌم١بط ٔخ و١ّخ ِغٌٙٛخ ثى١ّخ أخشٜ ِٓ ٔٛػٙب ٌّؼشفخ ػذد ِشاد احزٛاء االٌٚٝ ػٍٝ اٌضب١ٔخ. ) ِمبس -5

 ( دسعخ اٌغ١ٍبْ اٌّمبعخ ) .دسعخ اٌحشاسح اٌزٟ ٠زغبٜٚ ػٕذ٘ب اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍغبئً ِغ اٌؼغؾ اٌٛالغ ػ١ٍٗ -6

 ( دسعخ اٌغ١ٍبْ اٌطج١ؼ١خ. ) دسعخ اٌحشاسح اٌزٟ ٠زغبٜٚ ػٕذ٘ب اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍغبئً ِغ اٌؼغؾ اٌغٛٞ  -7

 ( فزشح ػّش إٌظف  ) اٌضِٓ اٌزٞ ٠زٕبلض ف١ٗ ػذد ا٠ٛٔخ اٌؼٕظش اٌٝ ٔظف ػذد٘ب ثبالٔحالي االشؼبػٟ. -8

 ( اٌّٛاد اال١ٌىزش١ٌٚز١خ) ِٛاد ربِخ اٌزأ٠ٓ رٛطً اٌز١بس اٌىٙشثٟ ثذسعخ وج١شح . -9

 (. االٔشطبس إًٌٛٚٞ ٔٛٚٞ ِؼ١ٓ )ػٕذ لزفٙب ثمز٠فخ ٠ٚٛٔخ ِٕبعجخ ( .) أمغبَ ٔٛاح صم١ٍخ اٌٝ ٔٛار١ٓ ِزمبسثز١ٓ فٟ اٌىزٍخ ٔز١غخ رفبػ -01

 (  رىٌٕٛٛعٟ إٌبٔٛ)  فش٠ذح ٌٙب .ػٍُ ٠خزض ثّؼبٌغخ اٌّبدح ثّم١بط إٌبٔٛ ٌٍحظٛي ػٍٝ خٛاص  -00

 (  اٌؼٕظش اٌّغزمشاٌؼٕظش اٌزٞ رجمٝ ٔٛاح رسرٗ صبثزخ ػٍٝ ِش اٌضِٓ . )  -05

)  ىً ِٛي ِٓ اٌّزاة ػٕذ رخف١ف اٌّحٍٛي ِٓ رشو١ض أػٍٝ إٌٝ رشو١ض ألً ٚ٘ٛ فٟ اٌحبٌخ اٌم١بع١خ .و١ّخ اٌحشاسح إٌّطٍمخ أٚ اٌّّزظخ ٌ -03

 ( حشاسح اٌزخف١ف اٌم١بع١خ 

 ( األدٌخ)  ٌٍّحٍٛي . PHحّغ ػؼ١ف أٚ لبػذح ػؼ١فخ ٠زغ١ش ٌٛٔٙب ثزغ١ش ل١ّخ  -04

 ( إٌظبئشذد ا١ٌٕٛرشٚٔبد .) رساد ٌٍؼٕظش اٌٛاحذ رزفك فٟ اٌؼذد اٌزسٞ ٚرخزٍف فٟ ػذد اٌىزٍخ الخزالف ػ -05

 ( لبْٔٛ ٘ظ ) حشاسح اٌزفبػً ِمذاس صبثذ فٟ اٌظشٚف اٌم١بع١خ عٛاء رُ اٌزفبػً فٟ خطٛح ٚاحذح أٚ ػذح خطٛاد. -06

 ( اٌظ١غخ األ١ٌٚخ  ) ط١غخ رؼجش ػٓ ألً ٔغت ٌألػذاد اٌظح١حخ ث١ٓ رساد اٌؼٕبطش اٌّىٛٔخ ٌٍّشوت . -07
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 ( اٌّٛي  ) خ أٚ ٚحذاد اٌظ١غخ  ِؼجشا ػٕٙب ثبٌغشاِبد .اٌىزٍخ اٌزس٠خ أٚ اٌغض٠ئ١خ أٚ األ١ٔٛ٠ -08

 ( اٌغؼش ) اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ حشاسح عشاَ ٚاحذ ِٓ اٌّبء دسعخ ٚاحذح ِئ٠ٛخ .و١ّخ اٌحشاسح  -09

 ( اٌحشاسح إٌٛػ١خ٠ٛخ.) و١ّخ اٌحشاسح اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ حشاسح عشاَ ٚاحذ ِٓ اٌّبدح دسعخ ٚاحذح ِئ -51

 ( اٌّٛالس٠خ) زش ِٓ اٌّحٍٛي .ػذد اٌّٛالد اٌّزاثخ فٟ ٌ -50

 ( اٌّٛال١ٌخػذد ِٛالد اٌّزاة فٟ و١ٍٛ عشاَ ِٓ اٌّز٠ت .)  -55

 ( حشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ) اٌزغ١ش اٌحشاسٞ إٌبرظ ػٓ رى٠ٛٓ ِٛي ٚاحذ ِٓ اٌّبدح ِٓ ػٕبطش٘ب اال١ٌٚخ فٟ حبٌزٙب اٌم١بع١خ . -53

 (لبْٔٛ افٛعبدسٚ) خ اٌحشاسح.٠زٕبعت حغُ اٌغبص رٕبعجب ؽشد٠ب ِغ ػذد ِٛالرٗ ػٕذ صجٛد دسع -54

اٌحغَٛ اٌّزغب٠ٚخ ِٓ اٌغبصاد اٌّخزٍفخ رحذ ٔفظ اٌظشٚف ِٓ اٌؼغؾ ٚدسعخ اٌحشاسح رحزٛٞ ػٍٝ أػذاد ِزغب٠ٚخ ِٓ اٌغض٠ئبد . )  -55

 ( فشع أفٛعبدسٚ

 01×6.15غبٚٞ ػذد صبثذ ٠ّضً ػذد اٌزساد أٚ اٌغض٠ئبد أٚ األ٠ٛٔبد أٚ ٚحذاد اٌظ١غخ اٌّٛعٛدح فٟ ِٛي ٚاحذ ِٓ اٌّبدح ٠ٚ -56
53 

ػذد ) .

 ( أفٛعبدسٚ 

 ( دلبئك أٌفب) ١ٔٛرشْٚ رٕطٍك ِٓ اٌؼٕبطش اٌّشؼخ. 5ثشٚرْٛ ٚ 5دلبئك أٚ عغ١ّبد ِبد٠خ شحٕزٙب ِٛعجخ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ  -57

 ( حّغ أس١ٕ١٘ٛطاٌّبدح اٌزٟ رزفىه فٟ اٌّبء ٚرؼطٟ ا٠ٛٔب ً أٚ أوضش ِٓ أ٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌّٛعجخ . )  -58

 Hثشٚرْٛ اٌّبدح اٌزٟ رفمذ  -59
 +

 (ٌٛسٞ-اٌحّغ ثّفَٙٛ ٔظش٠خ ثشٚٔشزذ )ِبٔحخ ٌٍجشٚرْٛ( . ) 

 ( اٌحّغ اٌّشافك اٌّبدح إٌبرغخ ػٕذِب رىزغت اٌمبػذح ثشٚرٛٔبً . )  -31

 ( حّغ ٠ٌٛظ اٌّبدح اٌزٟ رغزمجً صٚط أٚ أوضش ِٓ االٌىزشٚٔبد . )  -30

 (  PHاٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ . )  04اٌٝ  1اعٍٛة ٌٍزؼج١ش ػٓ دسعخ اٌحّٛػخ أٚ اٌمبػذ٠خ ٌٍّحب١ًٌ ثأسلبَ ِٓ  -35

 ( اٌمبْٔٛ االٚي ٌٍذ٠ٕب١ِىب اٌحشاس٠خ اٌطبلخ اٌى١ٍخ ألٞ ٔظبَ ِؼضٚي رظً صبثزخ حزٝ ٌٛ رغ١ش إٌظبَ ِٓ طٛسح اٌٝ أخشٜ. )  -33

 ( دسعخ اٌحشاسحِم١بط ٌّزٛعؾ ؽبلخ حشوخ عض٠ئبد اٌّبدح ٠غزذي ِٕٗ ػٍٝ حبٌخ اٌغغُ ِٓ ح١ش اٌجشٚدح  أٚ اٌغخٛٔخ. )  -34

 (  Hاٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ ِغّٛع اٌطبلبد اٌّخزضٔخ فٟ ِٛي ٚاحذ ِٓ اٌّبدح . )  -35

 ( ؽبلخ اٌشاثطخاٌطبلخ اٌالصِخ ٌىغش اٌشٚاثؾ أٚ إٌبرغخ ػٓ رى٠ٛٓ اٌشٚاثؾ فٟ ِٛي ٚاحذ ِٓ اٌّبدح . )  -36

االحزشاق  حشاسحذ اٌظشٚف اٌم١بع١خ.)و١ّخ اٌحشاسح إٌّطٍمخ ػٕذ أحزشاق ِٛي ٚاحذ ِٓ اٌّبدح احزشالب ربِب فٟ  ٚفشح ِٓ االوغغ١ٓ ػٕ -37

 ( اٌم١بع١خ

 : ػًٍ ٌّب ٠أرٟ : شٌاٌضباٌغؤاي 

 ثغجت اٌشٚاثؾ اٌّٛعٛدح ث١ٓ أ٠ٛٔبد اٌّزاة ٚعض٠ئبد اٌّز٠ت. اسرفبع دسعخ غ١ٍبْ أٞ ِحٍٛي ػٓ دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء إٌمٟ . -0

 ١ٌٙذسٚع١ٕ١خ اٌّٛعٛدح ث١ٓ عض٠ئبد اٌّبء.ثغجت اٌشٚاثؾ ااسرفبع دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء ثبٌشغُ ِٓ أٗ ِشوجت رغبّٟ٘ .  -5

 الٔٗ ٠غّح ثبٔزمبي اٌطبلخ فمؾ  ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌٛعؾ اٌّح١ؾ  فٟ طٛسح حشاسح. ٠ؼزجش اٌزشِِٛزش اٌطجٟ ٔظبَ ِغٍك . -3

 ثغجت اخزالف عض٠ئبد  اٌّٛاد فٟ ٔٛع اٌزساد ٚػذد٘ب ٚٔٛع اٌشٚاثؾ ف١ٙب . ٠خزٍف اٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ ٌٍّٛاد اٌّخزٍفخ . -4

الٔٙب ػجبسح ػٓ ِٛعبد وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ١ٌٚظ جؼبس آشؼخ عبِب ال ٠زغ١ش ػذد اٌجشٚرٛٔبد أٚ ػذد ا١ٌٕٛرشٚٔبد ٌٍٕٛاح اٌّشؼخ .ػٕذ أ -5

 ٌٙب وزٍخ .

 ألْ خٛاص اٌّٛاد فٟ ٘زا اٌجؼذ رزغ١ش رّبِب ٚرظجح اٌّٛاد راد خٛاص عذ٠ذح ٚفش٠ذح. ٠ؼزجش إٌبٔٛ ٚحذح ل١بط فش٠ذح  . -6

ألْ اٌىجش٠ذ فٟ اٌحبٌخ اٌظٍجخ ٠زىْٛ عض٠ئٗ ِٓ رسح ٚاحذح أِب . ىجش٠ذ اٌظٍت ػٕٗ فٟ اٌحبٌخ اٌجخبس٠خرخزٍف اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ ٌٍ -7

  . 8Sاٌىجش٠ذ فٟ ااٌحبٌخ اٌجخبس٠خ ف١ٛعذ فٟ طٛسح عض٠ئ١خ صّب١ٔخ اٌزساد 

ً إٌٛاح دْٚ اْ ٠اللٟ لٜٛ ألٔٙب لزائف غ١ش ِشحٛٔخ )ِزؼبدٌخ( ف١ذخ رغزخذَ ا١ٌٕٛرشٚٔبد ومزائف ِٕبعجخ فٟ اٌزفبػً االٔشطبسٞ . -8

 رٕبفش.

 ألْ اٌفشق فٟ اٌىزٍخ ٠زحٛي اٌٝ ؽبلخ رؼًّ ػٍٝ رشاثؾ ِىٛٔبد إٌٛاح.ألً ِٓ ِغّٛع وزً ِىٛٔبرٙب .  أٞ رسحٌىزٍخ اٌفؼ١ٍخ ٌٕٛاح ا -9

 01رظً اٌٝوج١شح ٌىٟ ٠جذأ  حشاس٠خ  الٔٗ ٠حزبط اٌٝ ؽبلخ٠ظؼت اعشاء اٌزفبػً االٔذِبعٟ فٟ اٌّخزجشاد .  -01
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عخ ِطٍمخ ٚرٍٍه دس 

 اٌحشاسح ٠ظؼت رٛفش٘ب فٟ اٌخزجش.

ٚػٍٝ رٌه فئْ اٌّشوت رٚ حشاسح  ألْ حشاسح اٌزى٠ٛٓ  = اٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ ٌٍّشوت ٌحشاسح اٌزى٠ٛٓ ػاللخ وج١شح ثضجبد اٌّشوجبد .  -00

 اٌزى٠ٛٓ اٌغبٌجخ  رىْٛ أوضش صجبرب ٚال رزفىه ألْ اٌّحزٜٛ اٌحشاسٞ ٌٙب طغ١ش .

   C6H6ِٓ اٌجٕض٠ٓ  39gm= ػذد عض٠ئبد   H2Oاٌّبء  ِٓ  9gmػذد عض٠ئبد  -05

 : اخزش االعبثخ اٌظح١حخ:غثاشاٌغؤاي اٌ

 أخؼش (  -ثشرمبٌٟ   - أحّش –فٟ اٌٛعؾ اٌحّؼٟ ٠ىْٛ ٌْٛ د١ًٌ ا١ٌّض١ً اٌجشرمبٌٟ ........) أطفش  -0

 (  أصسق   -أخؼش    -ثشِٚٛص١ّٛي  ......... ) أطفش  اٌمبػذٞ ٠ىْٛ ٌْٛ د١ًٌ   فٟ اٌٛعؾ  -5

 (  (0-)   -  5/3  -   ٠0/3غبٚٞ .......... )  uٌىٛاسن ِٓ إٌٛع  Qسلُ اٌشحٕخ  -3

 اٌّخجبس (. - اٌغحبحخ   -اٌّبطخ   –ِٓ االدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌّؼب٠شح ...... ) اٌذٚسق  -4

01×05.14عشاَ ِٕٗ = ..... )  88ػذد عض٠ئبد صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ فٟ  -5
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 (   8  -   5  -   5  -  7اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌّحٍٛي لبػذٞ  .......  )  -6
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 اال١ٌبف إٌب٠ٛٔخ (  -  أبث١ت اٌىشثْٛ   -ِٓ اٌّٛاد صٕبئ١خ االثؼبد إٌب٠ٛٔخ ....... )وشاد اٌجٛوٟ   -7

 ( 5: 0 -  0:0 -   5:0  -  0:5إٌظبئش اٌّغزمشح رىْٛ ٔغجخ اٌجشٚرٛٔبد اٌٝ ا١ٌٕٛرشٚٔبد ف١ٙب ...... ) -8

  -    J (رمبط اٌحشاسح إٌٛػ١خ ثٛحذح ....   -9
O

g.C -KJ/mol    - 
O 

(C 

   (إٌبِٔٛزش ٠ؼبدي  ........ ِٓ اٌّزش .  -01
3 -

1o10   -   
9

1o10  - 
9 -

1o10( 

٠NH4ؼزجش أ٠ْٛ اال١َِٔٛٛ  HCLِغ    NH3فٟ رفبػً  -00
+   

 (.حّغ    -لبػذح ِشافمخ    -لبػذح    -  حّغ ِشافك........) 

C    +  X    فٟ اٌّؼبدٌخ  -05
12

6         B                 
9

4He  +  
4

 -  α   -p    -  n(            رّضً ...   Xفئْ  2
   -

(e 

 :  mol/kg   -g / L    -g /eq. L      -(mol/L      (٠ؼجش ػٓ اٌزشو١ض اٌّٛالٌٟ ٌّحٍٛي ثٛحذح ... -03

 : ِب اٌّمظٛد ثىً ِٓ : ظِبخاٌغؤاي اٌ

 .بناء منظم من المعرفة ٌتضمن الحقائق والمفاهٌم والقوانٌن والمبادىء والنظرٌات العلمٌة وطرٌقة منظمة فى البحث والتقصىؼٍُ اٌ -0

ٌختص بدراسة التركٌب الكٌمٌائً ألجزاء الخلٌة فً مختلف الكائنات الحٌة ، مثل الدهون والكربوهٌدرات والبروتٌنات   اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ -5

 وٌة وغٌرهاواألحماض النو

 هواحد افرع علوم النانو الذى ٌتعامل مع التطبٌقات الكٌمٌائٌة للمواد النانوٌة و١ّ١بء إٌبٔٛ -3

 مادة من المتفاعالت تكون كمٌتها أقل من عدد موالتها فى المعادلة الموزونة   اٌّبدح اٌّحذدح ٌٍزفبػً: -4

 نحوها .هً قدرة الذرة علً جذب إلكترونات الرابطة :اٌغبٌج١خ اٌىٙشث١خ  -5

 مٌة بٌن ذرتٌن مختلفتٌن فً السالبٌةالكهربٌةوالذرة األكبرـرابطة تساه اٌشاثطخ اٌمطج١خ -6

 من المذٌب لتكوٌن محلول مشبع عند الظروف القٌاسٌة . 111gهً كتلة المذاب بالجرام التً تذوب فً  الذوبانٌة:  -7

 قوى الجذب بٌن الجزٌئات و هى طاقة وضع . هى ٌض :فبٔذسفب لٜٛ -8

الفرق بٌن مجموع المحتوى الحرارى للمواد الناتجة و مجموع المحتوى الحرارى للمواد  هو  ∆Hٌر فً المحتوى الحراريالتغ -9

 المتفاعلة

 الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء النقى درجة واحدة مئوٌة كمٌة : ؼشاٌغ -01

 مسائل محلولة 

   H = 1   ,    O = 16  ,  S = 32، علماً بأن     H2SO4ٌك جم  من حمض الكبرٌت 89إحسب  عدد موالت    -1

Hالحل : الكتلة الجزٌئٌة لـ 
2
SO

4
÷  جم       عدد الموالت  = كتلة المادة    89(  =     16×  4( + )  32×  1(  + )  1×  2=  )    

 مول     1=    89÷    89ٌئٌة =  الكتلة الجز

 (  O =  16 )من األكسجٌن    ؟؟.  2311×    12,14× إحسب  عدد موالت    -2

   2311×    6,12÷  الحل  :     عدد الموالت   = عدد الجزٌئات          

 .  مول  2=      2311×    6,12÷    2311×    12,14عدد الموالت =                  

 (  O =  16 )من األكسجٌن    ؟؟.  2311×    12,14× إحسب  عدد موالت    -3

   2311×    6,12÷  :     عدد الموالت   = عدد الجزٌئات           الحل 

 .  مول  2=      2311×    6,12÷    2311×    12,14عدد الموالت =                

 جم من الماء عند تفاعله مع وفرة من الهٌدروجٌن  81إحسب حجم غاز األكسجٌن الالزم  إلنتاج  -4

2H2   +   O2      2H2O 

 O2مول   H2O  1مول    2

2  (16  +2  = )2  ×19    =36     1    ×22.4  

 حجم غاز األكسجٌن  جم   81

 

 حجم غاز األكسجٌن  =

81    ×22.4 

 لتراً   56=  

36 
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 احسب النسبة المئوٌة   لكل عنصر فى مركب نترات األمونٌوم  -5

 (         H = 1   ,     N = 14    ,    O  =  16اذا  علمت أن  ) 

 

 جم     NH4NO3   ( =2  ×14  ( + )3  ×16  ( + )4  ×1  = )91الكتلة المولٌة ) الجزٌئٌة  ( لـ  

 = النسبة المئوٌة للنٌتروجٌن  

2  ×14    ×111 

   =35 % 

91 

 = النسبة المئوٌة للهٌدروجٌن  

4  ×1    ×111 

   =5 % 

91 

 =  النسبة المئوٌة األكسجٌن 

3  ×16    ×111 

   =61 % 

91 

 

 1.5جرام  فى محلول حجمه  95.5فى الماء إذا علمت أن كتلة السكر المذابة  C12H22O11احسب التركٌز الموالرى لمحلول سكر القصب  -6

 ( C=12  , H = 1   , O = 16لتر .  ) 

 عُ  . 345(  =   05×  05(  + )  0×  55(  + )  06×00اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ ٌغىش اٌمظت  =  ) الحل: 

 

 = ػذد اٌّٛالد

 وزٍخ اٌّبدح ثبٌغشاَ

 اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ 

 

 = ػذد اٌّٛالد

85.5 

 ِٛي  1.55=    

345 

 

 = " Mاٌّٛالس٠خ " 

 ػذد اٌّٛالد

 حغُ اٌّحٍٛي ثبٌٍزش 

 

 = " Mاٌّٛالس٠خ " 

1.55 

 ِٛي / ٌزش 1.5= 

1.5  

 

 

 ( Na=23  , H = 1   , O = 16عُ  فٝ اٌّبء إرا ػٍّذ أْ  )  811عُ ١٘ذسٚوغ١ذ طٛد٠َٛ فٝ  51احغت اٌزشو١ض اٌّٛالٌٝ ٌّحٍٛي ِحؼش ثئراثخ  -7
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 الحل: 

 = عدد الموالت

 كتلة المادة بالجرام

 الكتلة المولٌة 

 

 = عدد الموالت

21 

 مول  1.5= 

41 

 

 = " mالمواللٌة " 

 مذابعدد موالت ال

 كتلة المذٌب ) كجم (

 = " mالمواللٌة " 

1.5 

 مول / كجم  1.625=  

1.9 

 

ط    07ط اٌٝ  55ًِ ِٓ اٌّبء ، فئٔخفؼذ دسعخ اٌحشاسح ِٓ  011ػٕذ إراثخ ِٛي ِٓ ٔزشاد األ١َِٔٛٛ فٝ و١ّخ ِٓ اٌّبء ، ٚ اوًّ حغُ اٌّحٍٛي اٌٝ  -8

. 

 احغت و١ّخ اٌحشاسح اٌّّزظخ .

 qp   =    m    .  c   .   ∆ T ( T2  -  T1 )                                                                                                  الحل:

                      =    100   ×  4.18   ×   ( 25 – 17  )  =  3344  J  =   3.344 K.J 

 ارا وبْ ؽبسد أَ ِبص ٌٍحشاسح :احغت حشاسح اٌزفبػً األرٝ ٚ حذد ِب  -9

01- CH4  +  2O2                   CO2  +  2H2O                                                                                            

 ػٍّبً ثأْ ؽبلخ اٌشٚاثؾ  ٘ٝ :

 ( C = O )  = 745 K . J     ,    ( O – H ) = 467  K . J  

 ( C – H ) = 413  K . J     ,   ( O = O ) = 498 K . J    

                   H   

 ــــ                   

  

H ـ O ـ H + 2 O = C = O  O = 2O + H ـ C ـ H 

   ـــ                   

                   H   

2  ×2  ×464 + 2   ×445  2  ×489 + 4  ×413 

1969  +1481  886    +1652 

- 3359     +2649 

∆H        =-  3359     +2649       =-  411  .  التفاعل طارد للحرارة        ك . جول 
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ن .   540.8 –ن. عٛي  ٚ ثخبس اٌّبء   393.5 -ن . عٛي  ٚ  حشاسح رى٠ٛٓ صبٔٝ أوغ١ذ اٌىشثْٛ    74.6  -إرا وبٔذ حشاسح رى٠ٛٓ ا١ٌّضبْ   -00

 زغ١ش فٝ اٌّحزٜٛ اٌحشاسٜ ٌٍزفبػً األرٝ :عٛي   ، إحغت اٌ

05- CH4   +  2O2                CO2  + 2H2O 

∆H   حشاسح رى٠ٛٓ إٌٛارظ  ــ  حشاسح رى٠ٛٓ اٌّزفبػالد  = 

∆H  (  =CO2  + 2H2O (  ــ   )CH4   +  2O2  ) 

 ن . عٛي 815.5=  ( [    74.6 -×  0+ ) طفش (  ×  5( [  ـ  ] )  393.5 -×  0(  +  )  540.8 -×  5= ] )              

 

 احسب طاقة الترابط النووى بوحدات الجول و الملٌون الكترون فولت لنواة  - 12

2Hذرة الهٌلٌوم 
   u 1.11429( و كتلة البروتون تساوى uوحدة كتل ذرٌة ) 4.11151اذا علمت أن الكتلة الفعلٌة لنواه ذرة الهٌلٌوم  4

   1.11966uو كتلة النٌوترون تساوى 

 ،                      mp  =0.11758 uوزٍخ اٌجشٚرْٛ ،    N =4 – 5  =5    ػذد ا١ٌٕٛرشٚٔبد    ٚ   Z   =5ػذد اٌجشٚرٛٔبد الحل : 

  Mx  =4.11050uاٌىزٍخ اٌفؼ١ٍخ ٚ         mn    =0.11866 uوزٍخ ا١ٌٕٛرشْٚ

   Zmp   +Nmn الكتلة الحسابٌة  = 

                                                              (2×1.00728    + 2×1.00866  )   =               

4.03188  =  

 الكتلة الفعلٌة  –النقص فى الكتلة = الكتلة الحسابٌة 

                                         =4.03188   -  4.00151   

                                        =  0.03037 

 831× طاقة الترابط النووى  =  النقص فى الكتلة 

 م . ا . ف    28.27=      931×      0.03037=                                                

 جول  12 – 11×   4.52=    13- 11×   1.6×   29.24طاقة الترابط بالجول   =   

 

 

 احغت فزشح ػّش إٌظف ٌٙزا اٌؼٕظش           عُ  ٠05َٛ رجمٝ ِٕٗ  61 عُ ٚ ثؼذ ِشٚس 051ػٕظش ِشغ وزٍزخ  -13

 ٌوم 61جرام         الزمن الكلً  =  15جرام        الكتلة المتبقٌة  121الحل : الكتلة االصلٌة = 

 جم 15(...................3جم .......) 31(.........2جم...........) 61(......1جم........) 121

  3الفترات = عدد 

 ٌوم 21=       3÷  61عدد الفترات            =  ÷ فترة عمر النصف =  الزمن الكلً 

  اٌّمبسٔبد

 اٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ  اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ

 رزُ ػٓ ؽش٠ك ِىٛٔبد أ٠ٛٔخ اٌزساد رزُ ػٓ ؽش٠ك إٌىزشٚٔبد اٌّغزٜٛ اٌخبسعٝ

 جبً ِب ٠ظبحجٙب رحٛي اٌؼٕظش اٌٝ ػٕظش أخش أٚ ٔظ١ش .غبٌ ال ٠ٕزظ ػٕٙب رحٛي اٌؼٕظش اٌٝ ػٕظش أخش

 ٔظبئش اٌؼٕظش اٌٛاحذ رؼطٝ ٔٛارظ ِخزٍفخ  ٔظبئش اٌؼٕظش اٌٛاحذ رؼطٝ ٔفظ إٌٛارظ 

 اٌطبلخ إٌبرغخ ػٕٗ ٘بئٍخ  اٌطبلخ إٌبرغخ ػٕٗ طغ١شح 
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 اإلشؼبع اٌّؤ٠ٓ ٚاإلشؼبع غ١ش اٌّؤ٠ٓ

 غ١شاد فٝ رشو١ت األٔغغخ اٌزٝ رزؼشع ٌٗ اإلشؼبع اٌّؤ٠ٓ :٘ٛ اإلشؼبع  اٌزٜ ٠حذس ر -0

 اٌفب ٚ ث١زب ٚ عبِبِٓ أِضٍخ اإلشؼبع اٌّؤ٠ٓ :     أشؼخ 

 ٠حذس رغ١شاد فٝ رشو١ت األٔغغخ اٌزٝ رزؼشع ٌٗ  ال اإلشؼبع غ١ش اٌّؤ٠ٓ  :٘ٛ اإلشؼبع  اٌزٜ -5

 اشؼبػبد اٌشاد٠ٛ إٌّجؼضخ ِٓ ِٓ أِضٍخ اإلشؼبع غ١ش اٌّؤ٠ٓ   

a. ٌّاٌؼٛء ٚ األشؼخ رحذ اٌحّشاء .  األشؼخ فٛق اٌجٕفغغ١خ أشؼخ ا١ٌٍضس  . ١ىش٠ٚٚف .اٌٙبرف اٌّحّٛي ٚ ا 

 صبٌّا ًػبفزٌاٚ دسبطٌا ًػبفزٌا ١ٓث خٔسبمِ

 ٌٍحشاسح اٌزفبػً اٌّبص ٌٍحشاسح اٌزفبػً اٌطبسد اٌّمبسٔخ

٘ٝ اٌزفبػالد اٌزٝ ٠ٕطٍك ِٕٙب حشاسح وأحذ ٔٛارظ اٌزفبػً اٌٝ  اٌزؼش٠ف

 اٌٛعؾ اٌّح١ؾ فزشرفغ دسعخ حشاسح اٌٛعؾ   . 

٠ازُ ف١ٙاب إِزظابص حاشاسح ِآ اٌٛعاؾ  ٘ٝ اٌزفابػالد اٌزاٝ

 اٌّح١ؾ ِّب ٠ؤدٜ اٌٝ أخفبع  دسعخ حشاسح اٌٛعؾ    . 

ػاللخ إٌظبَ 

 ثبٌٛعؾ

رٕزمً اٌحشاسح ف١ٗ ِٓ إٌظبَ اٌٝ اٌٛعؾ اٌّح١ؾ  فزشرفغ دسعخ 

 حشاسح اٌٛعؾ اٌّح١ؾ ٚ رمً دسعخ حشاسح إٌظبَ . 

ٕخفغ رٕزمً اٌحشاسح ف١ٗ ِٓ اٌٛعؾ اٌّحا١ؾ  اٌاٝ إٌظابَ فزا

 دسعخ حشاسح اٌٛعؾ اٌّح١ؾ ٚ رشرفغ  دسعخ حشاسح إٌظبَ . 

∆H H    ∆.   ثئشبسح  عبٌجخ H    ∆.   ثئشبسح  ِٛعجخ 

H  <  ٔٛارظH .  ِزفبػالد H  >  ٔٛارظH .  ِزفبػالد 

 ِمبسٔخ ث١ٓ االدٌخ

 

 

 

 

 عبر عن التفاعالت االتٌة بمعادالت اٌونٌة :

2NaOH(aq)  + H2SO4(aq)                       Na2SO4(aq) + 2H2O(l) 

2H2O(l) + SO4
-- + 2Na+  SO4

-- + 2H+ + 2OH- 2Na+ 

2H2O(l)  2H+ + 2OH- 
 رسم مخطط تفاعل طارد للحرارة وآخر ماص للحرارة :

MgO(S)      +  CO2        H2O  +1/2 O2                 

        

 المتفاعالت                                             النواتج                                                                             

∆HO  =  117.3 Kj / mol                                                                                                  ∆HO  = - 285.8kj/mol  

            

 ) النواتج (              MgCO3  (S)                                          H2O (L) المتفاعالت                                    

 مخطط تفاعل طارد للحرارة                 -مخطط تفاعل ماص للحرارة                                         

 أهم التطبٌقات النانو تكنولوجً:

 رٛط١ً اٌذٚاء ثذلخ اٌٝ اٌخال٠ب اٌّظبثخ -ٚرظ٠ٛش االٔغغخ   –ِشاع : اٌزشخ١ض اٌّجىش ٌأل فٟ ِغبي اٌطت  -0

 رط٠ٛش اٌّج١ذاد ٚاٌّغز٠بد . –حفظ االغز٠خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌجىز١ش٠ب ثٙب  :فٟ ِغبي اٌضساػخ -5

 أزبط خال٠ب ٚلٛد ١٘ذسٚع١ٕٟ. –أزبط خال٠ب شّغ١خ ِٓ ٔبٔٛ اٌغ١ٍ١ىْٛ  فٟ ِغبي اٌطبلخ : -3

 ٌْٛ اٌذ١ًٌ فٝ اٌٛعؾ  اعُ اٌذ١ًٌ

 اٌّزؼبدي اٌمبػذٜ اٌحّؼٝ

 ثشرمبٌٝ أطفش حّشا ١ِض١ً ثشرمبٌٝ

 أخؼش أصسق أطفش ثشِٚٛص١ّٛي األصسق

 ػذ٠ُ اٌٍْٛ أحّش ٚسدٜ ػذ٠ُ اٌٍْٛ ف١ٌٕٛفضب١ٌٓ

 ثٕفغغٝ أصسق احّش ػجبد اٌشّظ
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رظ١ٕغ ِٛاد ٔب٠ٛٔخ ٌزٕم١خ  –ٌٍضعبط ٚاٌخضف  غغخ ٚعض٠ئبد ٔب٠ٛٔخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕظ١ف اٌزارٟرظ١ٕغ أ فٟ ِغبي اٌظٕبػخ : -4

 االشؼخ فٛق اٌجٕفغغ١خ ٌزحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌىش٠ّبد ِٚغزحؼشاد اٌزغ١ًّ .

 رظ١ٕغ ششائح اٌىزش١ٔٚخ ٌٙب لذسح ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزخض٠ٓ   -رم١ٍض حغُ اٌزشأضعزٛس  فٟ ِغبي االرظبالد : -5

 د اٌؼبسح ٌٍٕبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ:اٌزأص١شا

 لذ رزغًٍ عض٠ئبد إٌبٔٛ اٌظغ١شح اٌٝ أغغخ ٚخال٠ب اٌىبئٕبد اٌح١خ ِّب ٠غجت ٌٙب ِشىالد طح١خ اٌزأص١شاد اٌظح١خ :  -0

ٟٚ٘ خطشح عذا ثغجت طغش حغّٙب ٚلذسرٙب ػٍٝ اخزشاق  اٌزٍٛس إٌبٔٛٞ إٌبرظ ػٓ ٔفب٠بد رظ١ٕغ اٌّٛاد إٌب٠ٛٔخ اٌزأص١شاد اٌج١ئ١خ : -5

 ٌخال٠ب.ا

 ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح اٌّشىالد إٌبعّخ ػٓ ػذَ اٌّغبٚاح االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌزٛص٠غ اٌغ١ش ِٕظف ٌٍضشٚاد. اٌزأص١شاد االعزّبػ١خ : -3

 

 أٛاع اٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ :

 رحٛي ؽج١ؼٟ ٌٍؼٕبطش :  -0

92U
238                                                

90 Th 
234         

   +     2He
4         

 اٌزحٛي اٌؼٕظشٞ )رحٛي ػٕظش اٌٝ آخش( -5

13AL
27    

 +  1H
1                                              

12Mg
24        

 +  2He
4  

     
12Mg

26       
+ 1H

2                        
             11Na

24        
+    2He

4    

3Li
6        

+   0n
1                                              

1H
3
       +    2He

4    

االٔشطبس إٌٛٚٞ : -3
 

92U
235       

+      0n
1                                       

56Ba
141

   +      36Kr
92     

   +     3  0n
1  

االٔذِبط إٌٛٚٞ: -4
 

1H
2        

+   1H
2                                                  

2He
3
    +    0n

1           
+      3.3Mev

  

 

 ٠ّىٓ رؼ١١ٓ اٌىزٍخ اٌزس٠خ ٌٍؼٕظش ثّؼ١ٍِٛخ اٌىزً اٌزس٠خ إٌغج١خ ٌٕظبئش ٘زا اٌؼٕظش  ٚ ٔغت ٚعٛد٘ب فٝ اٌطج١ؼخ  . .0

 احسب الكتلة الذرٌة للنحاس  علماً بأنه ٌتواجد فى الطبٌعة على هٌئة نظٌرٌن هما :

65                                                             63                           

Cu = 69.09 %                                          Cu = 30.91 %                        

65                                                             63                                           

Cu = 62.9298 a.m.u                                Cu = 64.9278 a.m.u              

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحل ---

 

 مساهمة    النظٌر 

 

= 
 × لكتلة الذرٌة النسبٌةا

 نسبة وجود النظٌر

111 

 

65                     

   Cuمساهمة   

 

= 
62.9298 × 

69.09 

  =43.44 

100 
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63                     

   Cuمساهمة   

 

= 
64.9278 × 

30.91 

  =21.16 

100 

 اٌىزٍخ اٌزس٠خ =  ِغّٛع ِغبّ٘خ إٌظبئش   .

                                       =43.47      +51.16         =63.5     

 : بٌردتلل السؤال الرابع : مـــســائــل 

مع العلم  ML 500جرام من هٌدروكسٌد بوتاسٌوم فً كمٌة من الماء ثم اكمل المحلول حتى  42احسب تركٌز المحلول الناتج عن إذابة  -1

 . (  K = 39  ,  O = 16  ,  H  = 1)بأن 

 من مادة الى طاقة . gm 3احسب  كمٌة الطاقة مقدرة بالجول الناتجة عن تحول  -2

فً كمٌة من الماء لتكوٌن لتر من المحلول علما بان درجة الحرارة   NaOHمن  gm 80احسب التغٌر الحراري الناتج  عن اذابة  -3

 ثم احسب حرارة الذوبان الموالرٌة –عل طارد ام ماصللحرارة ثم بٌن هل التفا -درجة سٌلٌزٌة   24الى   20ارتفعت من 

 والملٌون الكترون فولت . –مقدرة بوحدات  الجول   ( gm 24-10×1.66)احسب مقدار الطاقة الناتجة عن تحول وحدة كتل ذرٌة  -4

 Fe26اذ كان الفرق بٌن كتل مكونات النواة لذرة الحدٌد  -5
 احسب طاقة الترابط لها . u 0.5وكتلة النواة وهً متماسكة    56

من وقود البروبان باستخدام المسعر الحراري مما أدى الى ارتفاع درجة الحرارة   gm 0.5احسب كمٌة الحرارة الناتجة عن احتراق  -6

 .  gm 100علما بان كتلة الماء   25o cللماء الموجود بالمسعر بمقدار 

صودٌوم  مع كمٌة وافرة من الماء فً الظروف القٌاسٌة تبعا للمعادلة :  gm 23   احسب حجم غاز الهٌدروجٌن الناتج من تفاعل -4

2Na(s)  +  2H2O(L)             2NaOH(eq) + H2   . ثم احسب عدد اٌونات الصودٌوم الناتجة من التفاعل 

الى  25OCمن  فارتفعت درجة حرارتها J 5700كمٌة من الحرارة مقدارها   gm  155امتصت عٌنة من مادة مجهولة كتلتها  -9

40OC   . احسب الحرارة النوعٌة لها 

 من انوٌة ذرات هذا العنصر . احسب فترة عمر النصف له . %75دقٌقة على عٌنة نقٌة من عنصر مشع ٌنحل   12بعد مرور  -8

  C- H413 )روابط هً علما بان طاقة ال   C2H2  + 5/2 O2                            2CO2  +  H2Oفً التفاعل التالً : ∆  Hاحسب  -11

803 ,C=O/    467  O-H /O=O 498       /C ¯=     C     835    ) 

ساع١ب ِٓ هللا أْ ٠ٕفغ ثٙب ع١ّغ اٌطالة ٚأرّٕٝ ٌٍغ١ّغ اٌحظٛي ػٍٝ اٌذسعخ إٌٙبئ١خ ٠ٚغت أال ٕٔغٝ ٌىٟ ٔزؼٍُ رؼ١ٍّب ٔبفؼب أشزشؽ أزٙذ اٌّشاعؼخ  

 هللا ػ١ٍٕب ششؽب إْ فؼٍٕبٖ ػٍّٕب ثّب ٠زفؼٕب فمبي فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض

 غُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ  " ٚارمٛا هللا  ٠ٚؼٍّىُ هللا " طذق هللا اٌؼظ١ُث

 ِغ خبٌض ر١ّٕبرٟ ٌٍغ١ّغ  أعزبر / إثشا١ُ٘ حّذٞ

 اٌّؼٍُ اٌّجذع ٌٍٛصاسح ٚاٌّؼٍُ اٌّز١ّض ٌّحبفظخ اٌف١َٛ

 َ 5105/ 5100ِششف اٌى١ّ١بء ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ ثّذ٠ٕخ ص٠ًٚ 

 ػؼٛ ارحبد اٌى١ّ١بئ١١ٓ اٌؼشة

 ١ّ١بء ثّذسعخ رشعب اٌضب٠ٛٔخخج١ش اٌى

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌّشاعؼبد صٚسٚا طفحزٕب ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ االر١خ
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